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Projectoproep Sixtunnels: Kunst in de Brusselse tunnels 

Het wijkcontract Jonction lanceert een artistieke projectoproep voor de 6 tunnels onder de 

Noord-Zuidverbinding  

 

In het kader van het wijkcontract Jonction zal de Stad Brussel de zes tunnels onder de Jonction opknappen 

en voorzien van kunstwerken op de plafonds of de muren. “De zes tunnels zijn momenteel in slechte staat. 

Dit project geeft ze een nieuw leven en een nieuwe identiteit,” zegt Ans Persoons (sp.a), Schepen van 

Wijkcontracten. “Via de gerenoveerde tunnels willen we een aantrekkelijke verbinding maken tussen de 

Marollen en de Anneessens- en centrumwijk. Kunst heeft het potentieel om bewoners te verenigen en te 

verbinden. We kiezen ervoor het litteken dat de Noord-Zuidverbinding doorheen de volkswijken heeft 

getrokken te herstellen met kunst en kwalitatieve publieke ruimte. Meer nog dan elders hebben deze wijk en 

haar bewoners daar recht op.” De projectoproep is gelanceerd op 1 juli en kandidaten kunnen reageren tot 

en met 5 september. 

 

Restauratie van de zes tunnels rondom treinstation Kapellekerk 

 

Het project Sixtunnels maakt deel uit van het wijkcontract Jonction en heeft als doel om de 6 tunnels (plafond 

en/of muren) die zich onder de Noord-Zuidverbinding bevinden te herwaarderen. Het gaat om de 6 

spoortunnels waar de volgende straten doorheen lopen: Frédéric Bassestraat, Sallaertstraat, Fonteinstraat, 

Nieuwland, Roger van der Weydenstraat, Brigittinestraat. Ans Persoons: “Momenteel zijn de zes tunnels weinig 

aantrekkelijk. Ze zijn donker, in slechte staat en worden vaak gebruikt om te sluikstorten of illegaal te parkeren. 

Bovendien zijn er problemen met waterinsijpeling vanop de spoorlijn. Door het weinig uitnodigend karakter van 

de tunnels blijven deze belangrijke verbindingswegen vandaag onderbenut. Voetgangers mijden ze. Daarom 

gaan we waar nodig de voetpaden verbreden en de verlichting verbeteren.” 

 

“Het is aan de artiesten om ons te verrassen.” 

 

Voor het project Sixtunnels geeft het stadsbestuur carte blanche aan de artiesten. “De oproep geeft geen 

instructies met betrekking tot de aard van het werk: het kan gaan om een schildering, artistieke verlichting, een 

geluidsinstallatie, etc. Het is aan de artiesten om ons te verrassen,” aldus Ans Persoons. Zo krijgen ze de 

gelegenheid om met de bewoners in dialoog te gaan en de eigenheid van de locatie en de buurt te integreren 

in hun werk. De projectdragers zijn Recyclart vzw, een culturele partner geboren en getogen in de wijk, en ‘No 

New Enemies’, een internationaal artiestencollectief, dat kunst toegankelijker wil maken en kunst in de 

openbare ruimte promoot. 

 

Kandidatuur indienen kan tot en met 5 september 2016 

 

De projectoproep voor ‘Six tunnels’ is als openbare aanbesteding gelanceerd. Er zullen twee aanbestedingen 

zijn: de eerste voor de creatie van een kunstwerk in de tunnels ter hoogte van de Frédéric Basse-, Sallaert- en 

Fonteinstraat. De tweede oproep volgt later, voor de tunnels in Nieuwland, de Van der Weyden- en 

Brigittinestraat en wordt in 2017 gelanceerd. 

 

Op 12 juli organiseert het wijkcontract Jonction samen met Recyclart een bezoek van de sites voor potentiële 

deelnemers. Meer info: www.sixtunnels.be . 
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